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A Képviselő-testület által tartott kutyakomédia margójára
(Kutyakomédiának  Schveiczer Krisztián nevezte el a fórumot és emiatt nem is 
vett rajta részt. Vicces, hogy másnap az általa tartott összejövetelen csak  mi 
ketten voltunk. A két komédiás - ahogy Ő nevezett minket a Facebookon.)
A fórumról találóan jegyezte meg valaki: “A képviselők és a csókosaik is 
vizsgáztak a Hírharangból”. Azt szorongatták kezeikben és magyarázták a 
bizonyítványt. Persze milyen eredményről is tudtak volna beszámolni? Hiszen 
nem csináltak az égvilágon semmit. Illetve csináltak, Ivádyné bevallotta a nagy 
hőstettét, azaz hogy Ő kényszerítette ki Morvai Géza eltávolítását a bizottságból.

A képviselő-testület 2016. április 28–án megtartott üléséről
A polgármester előterjesztése, idézetetek a jegyzőkönyvből:
“Több munkakör kiváltható közfoglalkoztatással. A jelenlegi hivatalsegéd éves 
bére 1.692. ezer forint, ami megtakarítás lenne az önkormányzatnak. Ebből az 
összegből az Ilonatelepi utat és a Szabadság utat tudnánk  felújítani, és 
falubuszra tudnánk pályázni.“
“Ismertette a képviselőkkel, hogy a hivatalsegédnek felajánlotta, hogy 
közfoglalkoztatottként tovább alkalmazná a hivatalban.”
A szavazés eredménye:
“A képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatosan 2 igen és 3 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:”
“Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 
módosítását elutasítja.”
Azaz: A 3 nem szavazat miatt a falu bukott 2016-ban közel 1 millió, éves szinten  
pedig közel 1,7 millió forintot. Emiatt a falu bukott egy falubuszt és bukta a 
Szabadság út és az Ilonatelepi út normális felújítását is.
   A szégyenpad, azaz a nemmel szavazó képviselők:
      Vass Józsefné
      Ivády Gyula Zoltánné
      Schweiczer Krisztián
Meg lehet köszönni a nemmel szavazóknak ezen ‘nemes’ cselekedetet. Ha 
valakinek még kétségei volnának afelől, hogy a nevezett képviselők az egyéni 
érdekeket mindenek elé helyeznek, most itt a jegyzőkönyvvel dokumentált 
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bizonyíték. Az elvtársaik ‘tisztánlátását’ pedig Isten ments, hogy megzavarja az 
objektív tények sorozata - ahogy egy ismert ember mondta.

Schveiczer Krisztián
Mint korábban hírt adtunk róla, összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeztünk 
Schveiczer Krisztián ellen. A Kormányhivatal is megalapozottnak találta a 
kezdeményezést, hiszen a testület nemleges döntését felülbírálva bíróságra adta 
az ügyet. A bíróság megállapította, hogy Schveiczer Úr nem összeférhetetlen.
A további részletek (kezdeményezés, bírósági végzés, az ügy háttere és a 
vélemények) a nemti.isn.hu honlapunkon.

Feketéné Danyi Andrea Csilla
2016. május első hetében azonnali hatállyal távoznia kellett a dorogházi iskola 
vezetői pozíciójából. Sokan megkerestetek, hogy csináljunk valamit mert ez 
“tűrhetetlen”, “mennie kell”, “nem tudok rá felnézni”, stb. És ezek még a 
szolidabb megkeresések voltak. Mindenkinél az eltávolítás alapjául szolgáló 
cselekmény verte ki a biztosítékot.
Sem az eltávolítás  ténye, sem az eltávolítás indoka jogilag nincs hatással 
sem a képviselői, sem az alpolgármesteri mivoltára. A saját etikai és 
erkölcsi normája alapján kizárólag az Ő döntése  - és egyben felelőssége is -, 
hogy továbbra is kíván e a képviselői székben maradni.
Nem védeni kívánjuk Őt, de a korrektség és a tisztánlátás miatt ezt 
szükségesnek láttuk közölni.
A magánvéleményünk szerint úgymond lenullázta magát. Bármennyire is Ő a 
legértelmesebb képviselő, de ezen események után méltatlanná vált a 
‘képviselő’ és az ‘alpolgármester’ címek viselésére. Méltatlanná vált az Értéktár 
bizottság vezetésére is. Továbbá - a falu második embereként - méltatlanná vált 
a falunk képviseletére is a nagyvilág előtt. 

Ki a méltó képviselő? Szemezgetés a képviselők etikai kódexéből:
• Nem él rendszeresen tudatmódosító szerekkel.
• Betartja a választási ígéreteit.
• Mindig a köz érdekeit képviseli az egyéni vagy kisebb csoport 

érdekivel szemben.
• Nem megvehető, megvesztegethető vagy lefizethető.
• Képviselőként nem tesz lépéseket a jövője bebiztosításának érdekében.
• Rendszeresen tartja a kapcsolatot választóival.
• Elkötelezett híve a nyilvános önkormányzati működésnek.
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A Lovasíjász film főszereplőjét, azaz Kassai Lajost kérdezték egy riportban, 
hogy mi a véleménye hazánk vezetőiről. A válaszát így kezdte: “Kétféle ember 
van: Van aki belőled él és van aki érted él.”. Tegyük fel a kérdéseket a 
címviselőinkre vonatkoztatva:

• Széll Istvánné érted él vagy belőled él?
• Feketéné Danyi Andrea Csilla érted él vagy belőled él?
• Vass Józsefné érted él vagy belőled él?
• Ivády Gyula Zoltánné érted él vagy belőled él?
• Schveiczer Kirisztián érted él vagy belőled él?

A jegyző 2016 július 31-én kapitulált
Beke Andrea Edit nem bírta tovább a civil kontrollt. A súlyos szakmai 
hiányosságának köszönhető számtalan kormányhivatali és egyéb hatósági 
felszólításokat megelégelték a közös hivatalunk polgármesterei és 
‘eltanácsolták’ Őt a hivatalunk jegyzői pozíciójából. A hírek szerint az 
‘eltanácsolás’ hivatalos módja a közös megegyezés volt. A kontár munkájával jó 
nagy kakikupacot hagyott az utódjának. A kontár munkához asszisztált a testület 
is. Ki jobban, ki kevésbé, vagy ahogy éppen az érdeke kívánta. 

Adománygyűjtést rendezünk
Nagy nehezen sikerült megszerezni a képviselők és bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozatát. Igaz, ehhez kellett a hatóság (NAIH) részéről egy 
felszólítás is. A vagyonnyilatkozatokat megtaláljátok a weblapunkon. Egyébként 
tele vagyunk csóró címviselővel (a legszembetűnőbb Schveiczer Krisztián 
jövedelme) ezért  ezúton kérünk mindenkit, hogy - ha teheti - egy minimális 
adománnyal támogassa a képviselőinket, megakadályozván, hogy azok az 
állfelkopás állapotába kerüljenek. Az adományokat a Kossuth út 28-ba kell 
eljuttatni. Egyébként több képviselőnk is magánemberként mazochista, úgy 
vállalkoznak, hogy nincs belőle jövedelmük. (Bárcsak a Nemtiért végzett 
munkájuk is tükrözné ezt a mazochizmust.) Aztán többen el is váltak az elmúlt 
években, legalább is a vagyonnyilatkozatukban nem tüntették fel a lakótársukat. 
Úgy néz ki váláskor bukták az autójukat is, azok is eltűntek.
Ha pedig valamit elhallgattak a vagyonnyilatkozatban, vagy valótlan adatot 
adtak meg, akkor bizony az új Büntető Törvénykönyv lesz a barátjuk:
“Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának  vagy megszűnésének 
bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot 
felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Ja kérem, hol vannak már azok a régi szép idők amikor azt hangoztathatták a 
képviselők, hogy “úgy sem tudnak velünk semmit se csinálni”!
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Független alkalmi kiadvány. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.

Elérhetőségek: telefon: +36 70 416-5633,  e-mail: nemti@isn.hu. WEB: nemti.isn.hu
A kiadásért felelnek: Morvai Géza manager, Danyi Csaba irka-firka.

Gondolatok
Közel két éve van ez a társaság hatalmon, de az égvilágon semmit nem csináltak.
• Igaz lett egy tanyánk, de a falu említésre méltó bevételt még nem profitált 

belőle. Fejlődés semmi, lassan csak a pénzt fogja vinni.
• Van egy kertészetünk, de vásárolni nem lehet mert soha nincs ott senki, viszont 

az áru eltűnik.
• Meghirdetnek földeket hasznosításra, majd fű alatt átjátszák csókosoknak 

(Béke telepi ingatlanok).
• Kiírnak pályázatot a civil szervezeteknek, majd nem bírálják el mert rettegnek 

a Hírharangtól. (Mi is pályáztunk és ragaszkodunk a jogszerű elbíráláshoz.)
• Pályázni alig pályáznak valamire, holott a környező települések havi szinten 

nyújtanak be pályázatokat. Most is tölünk kapták az infót a Sportpark 
pályázatra. Vajon volt értelme? Vagy az is arra a sorsra fog jutni mint a mostani 
játszótér? A polgármester szoknyája alatt széthordják. Először csak az 
Óvodába kerülnek a játékok, aztán ki tudja hová, mint pl. a óvodai konyhai 
eszközök esetében. (Időközben a Hírharang szerkesztőinek a köz érdekében 
történt nyomásgyakorlására visszahelyezték a kimenekített eszközöket.)

• Nem tudják érvényesíteni a falu érdekeit Mátraverebéllyel szemben. Tavaly is 
hagytak több millió forintot elúszni, ezzel a hozzáállással idén is el fog.

• Pusztul a falu. Mind javakban, mind emberekben. Nincs koncepciójuk a 
lakosságfogyás megállítására. Meg semmire. Sodródunk.

• Folyamatosan adósodik el a hivatal. A közmunkások után kapott pénzből 
élnek, holott azt a közmunkára és a munkásokra kellene fordítani.

• Egy nagy nulla az egész testület eddigi munkája. De inkább mínusz egy. Na de 
mit várunk egy olyan társaságtól aki fűkaszával kapáltatja a kukoricát.

• Ahogy a jegyzőnek menni kellett az értékelhetetlen munkája miatt, ha egy 
csöppnyi tisztelet van még bennük a falunk iránt, akkor Ők is követik Őt. 

Ezúton nagy tisztelettel felszólítjuk a képviselőket, hogy 
adják át a helyüket a fiatalabb hozzáértő nemzedéknek! 

Ha már képtelenek a falu hasznára lenni,
legalább ne ártsanak tovább!

Ha az az ára, ígérjük meg nekik, hogy életük végéig képviselőnek fogjuk őket 
szólítani,  csak menjenek és soha ne jöjjenek vissza.   Nem  kell  tovább a  púder.
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